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מיוצר ע“י:

הוראות השימוש:
אזהרות: מסוכן בבליעה. מגרה בעור. עלול לגרום לרגישות במגע עם עור חשוף. עלול לגרום לנזק רציני בעיניים.

אמצעי זהירות: 
יש להשתמש בציוד מגן מלא, חולצה ומכנסיים ארוכים, נעלים וגרביים וכפפות עמידות במים וממיסים אורגניים 

וחומרים כימיים. יש לחבוש מסכת פנים מלאה עם מסנן מסוג P2 או P3. יש להימנע מבליעת התכשיר 
ושאיפתו ומכל מגע ישיר בעור ובעיניים.

אסור לאכול, לשתות ולעשן בזמן הטיפול  בתכשיר.
סכנות לסביבה:

אין לרססו בקרבת מקווי מים או נחלים. יש להיזהר לבל יישפכו שאריות מן המרסס למקורות מים. יש לפנות את 
החומר והמכלים בהתאם להוראות פינוי פסולת מסוכנת.

הכנת התרסיס: ממלאים את מיכל המרסס עד חציו במים. מפעילים את המערבל ושמים את כמות הפולינוס 
הדרושה. ממשיכים למלא את המיכל תוך כדי ערבול. 

אופן היישום:
הערותהמינוןייעודהגידול

שקד, אפרסק,
נקטרינה,

דובדבן

מלון, 
מלפפון,
קישוא, 
אבטיח, 
עגבנייה, 

פלפל, חציל

משיכת
דבורי דבש

או 
דבורי בומבוס
לשם האבקת

פרחים

בשטח פתוח:
100 סמ"ק/ד'
בנפח תרסיס
עד 80 ל'/ד'

בשטח חסוי:
0.1%, אבל לא פחות

מ- 50 סמ"ק/ד'
ולא יותר

מ- 100 סמ"ק/ד' 

 לדאוג לכיסוי טוב של כל הנוף בעת הריסוס ללא נגירת התרסיס.
יש לבצע את הריסוס  בשעות הבוקר ביום בהיר 

ללא עננות משמעותית.
לגידולים עם תקופת פריחה מוגדרת: יישום ראשון בהתחלת

הפריחה (20% - 10 פריחה);  יישום נוסף כעבור 7-10 ימים 
בהתאם למזג האוויר הצפוי בימים הקרובים: 7 ימים- במצב של 

ימים חמים הצפויים להאיץ את הפריחה. 
 10 ימים – במצב של ימים עם טמפרטורות קרירות 

עד רגילות לעונה. 
לגידולים עם גלי פריחה עוקבים: ליישם טיפול אחד בכל גל פריחה. 

חובה להציב את כוורות הדבורים בשטח לפני היישום הראשון

בגמר השימוש:
ניקוי המרסס: בגמר הריסוס יש לרוקן את המיכל מהשאריות בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים. אחר כך יש לשטוף את המרסס וכל חלקיו במים 

ודטרגנט. את התשטיפים יש לסלק בהתאם להנחיות לסילוק תשטיפים.
סילוק תשטיפים: אין לרוקן ולשטוף תכשירים או שאריות ממתקן ריסוס, ממיכל איסוף או ממתקן אחר אל הקרקע, אל בריכות דגים ואל מקורות 
ומקווי המים למיניהם. יש לסלק תשטיפים בשיטות מאושרות על ידי המשרד להגנת הסביבה, כגון: ריסוס בשטח חקלאי, שימוש חוזר, טיהור, אידוי 

ופינוי לאתר הפסולת הרעילה ברמת חובב.
הגנה אישית: עם גמר הטפול, יש לרחוץ היטב את הגוף בפרט את החלקים שהיו גלויים בעת הריסוס ולהחליף בגדים. יש לכבס את בגדי העבודה 

בנפרד ולנקות את ציוד המגן בעזרת דטרגנט.
כניסה מחדש לשטח: אפשר להיכנס לשטח/גידול המטופל לאחר התייבשות מוחלטת של התרסיס. בכניסה אל השטח ביום הריסוס יש להגן על 

הרגליים, פלג גוף עליון והזרועות עם ביגוד סטנדרטי לשימוש עם תכשירים להגנת הצומח. 
אחסנה: לאחסן את התכשיר במחסן נעול המיועד לאחסון חומרי הדברה, מחוץ להישג ידם של ילדים ואנשים בלתי מוסמכים. חומר עודף יש להחזיר 

למחסן מיד בתום הריסוס ואין להשאירו בשדה.
תכשיר שנשפך: תכשיר שנשפך יש לשפוך חול או נסורת, לאסוף ולהעביר לאתר פסולת רעילה.

השמדת אריזות ריקות: את האריזות הריקות לשטוף 3 פעמים ולהוסיף את מי השטיפה לתרסיס במיכל המרסס. אח"כ  יש למעוך אותן ולהשליכן 
לפח אשפה. בכל מקרה אין לעשות באריזות הריקות שימוש חוזר.

עזרה ראשונה: במקרה של בליעה, הוצא את הנפגע לאויר הצח והשכיבו במקום מוצל ומאוורר ודאג לקבלת עזרה מידית ע"י  רופא,  והצג בפניו 
תווית זו. במקרה של זיהום בעיניים, יש לשטוף במים זורמים נקיים במשך 15 דקות ולפנות לרופא. במקרה של זיהום העור, רחץ במים וסבון את 

המקום שנפגע.
מידע לרופא:   המרכז הארצי למידע בהרעלות, בי"ח רמב"ם  טלפון מס': 7771900 –04.

תנאי מכירה: אנו אחראים לכך שמוצר זה תואם את המפרט הכימי של תווית האריזה ומתאים למטרות המוצהרות על גבי התווית, אך ורק כאשר 
דרך השימוש בו נעשית בהתאם להוראות, בתנאי שימוש רגילים. אחריותנו, כאמור לעיל, אינה חלה במקרים של שימוש בחומר בצורה הנוגדת את 
ההוראות המצוינות בתווית או בתנאי שימוש בלתי רגילים או בתנאים שאינם ניתנים לצפייה על ידנו. במקרים מעין אלה, חלה האחריות במלואה על 

קונה המוצר והמשתמש בו בלבד. כל אחריות אחרת ישירה או עקיפה, אינה חלה עלינו. 

Terpenes (linalo, citral, geraniol, anetol) מכיל: 500 ג,/ל,
"קרא בעיון את התווית לפני השימוש והקפד על היישום אך ורק על פיה"

לא לשימוש ביתי - לשימוש חקלאי בלבד
لالستعمال الزراعي فقط - وليس لالستعمال المنزلي

כללי: פולינוס הינו תכשיר המיועד לעורר פעילות האבקה של  דבורי דבש ודבורי בומבוס בגידולים חקלאיים.
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